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KURUMLARIN NAKİT SERMAYE ARTIRIMLARINDA
UYGULAYACAKLARI FAİZ İNDİRİMİNE İLİŞKİN BAKANLAR
KURULU KARARI YAYIMLANMIŞTIR
(2015/7910 Sayılı BKK)
2015/048 no.lu Sirkülerimizde detaylıca açıklandığı üzere, 6637
sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasına eklenen ve
1.7.2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan (ı) bendi uyarınca,
kurumların bu tarihten sonra yapacakları nakit sermaye
artışlarının ödenmiş kısımları ile yeni kurulan şirketlerin nakit
kuruluş sermayelerinin ödenmiş kısımları üzerinden TCMB
tarafından indirimden yararlanılan yıl için bankalarca açılan TL
cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz
oranı dikkate alınarak ilgili hesap döneminin sonuna kadar
hesaplanan tutarın %50 si, kurumlar vergisi beyannamesi
üzerinde matrahtan indirilebilecektir. Ayrıca, nakit karşılığı
konulan sermaye işletmede kaldığı sürece izleyen hesap
dönemlerinde de yararlanılacağından, sürekli nitelikte bir
indirim hakkı kazanılmaktadır.
Yapılan bu düzenlemede ayrıca Bakanlar Kurulu’na, yukarıda
yer alan oranı, şirketlerin aktif büyüklükleri, ortaklarının hukuki
niteliği, çalışan personel sayıları ve yıllık net satış hasılatlarına
göre veya sermayenin kullanıldığı yatırımdan elde edilen
gelirlerin kurumun esas faaliyeti kapsamında olmayan faiz, kâr
payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif
nitelikli gelirlerden oluşmasına göre ya da sermayenin
kullanıldığı yatırımların teşvik belgeli olup olmadığına veyahut
makine ve teçhizat veya arsa ve arazi yatırımları için
sermayenin kullanıldığı alanlar itibarıyla ya da bölgeler,
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sektörler ve iş kolları itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirme veya %100'e kadar
artırma; halka açık sermaye şirketleri için halka açıklık oranına göre %150'ye kadar
farklı uygulatma konusunda yetki verilmiştir.
Bakanlar Kurulu da, maddede yer alan yetkisini kullanarak 2015/7910 sayılı
Kararnameyi çıkarmıştır (RG: 30.06.2015/29402). Kararname, kanuni düzenlemenin
yürürlüğe gireceği 1.7.2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe
girmiştir.
Söz konusu Kararname ile yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
1. Yapılan nakit sermaye artırımları üzerinden hesaplanacak faiz tutarının
Kanunla belirlenen %50 si üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
Dolayısıyla genel oran %50 olarak belirlenmiştir.
2. Bu orana;
2.1.

Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden,
indirimden yararlanılan yılın son günü itibariyle, Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak
izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan
ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı



2.2.

%50 ve daha az olanlar için 25 puan (yani toplamda %75)
%50’nin üzerinde olanlar için 50 puan (yani toplamda %100)

Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve
sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında
ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında
kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit
yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere 25 puan (yani toplamda %75)
İlave edilmek suretiyle söz konusu indirim uygulanacaktır.

Yukarıda yer alan ilave puanların bir arada yani birbirine ilaveten kullanılıp
kullanılmayacağı belirsizdir. Kararnamenin düzenlenme tarzından, bunların
birbirine ilaveten kullanılmayacağı sonucu çıkarılabilir. Örneğin payları
borsada işlem gören ve halka açıklık oranı %50 nin üzerinde olduğu için %100
oranında indirime hak kazanmış bir anonim şirketin, artırdığı nakit sermayeyi
teşvik belgeli yatırımında kullandığında, ilaveten 25 puan daha hak
edemeyeceği yani oranın %125 olarak uygulanmayacağı anlaşılmaktadır. Ancak
kurumun lehine en fazla indirimi sağlayacak indirimi hak edeceği tabidir.
Örneğin yukarıda verilen örnekteki kurum, indirim oranını (50+25) %75 olarak
değil, (50+50) %100 olarak uygulayabilecektir.
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Bununla birlikte teşvik edilmek istenilen husus, hem halka açıklık hem de
teşvik belgeli yatırım yapma ve bu yatırımların öz sermaye ile
gerçekleştirilmesi olduğuna göre, puan ilavelerinin birbirine ilaveten
yapılabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konunun yayınlanacak bir tebliğ ile
açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.
Ayrıca yukarıda belirttiğimiz 2.1. maddede belirtilen ilave puanların, yılın son
günündeki halka açıklık oranına göre belirleneceği ön görüldüğüne göre, geçici
vergi dönemlerinde nasıl bir uygulama geliştirileceği belirsizlik
kazanmaktadır. Yıl içinde halka açıklık oranı %50 den düşük olup da buna göre
%25 ilave puan belirleyenlerin halka açıklık oranı yıl sonunda %50 nin üzerine
çıkarsa, geçici vergideki mahsup ve iade sistemi nedeniyle sorun
yaşanmayacaktır. Fakat yıl içinde halka açıklık oranı %50 nin üzerinde olup da
yıl sonunda bu oranın altına düşülürse, yıl içinde yararlanılan 50 ilave puan
nedeniyle geçici vergi dönemleri itibariyle yapılan indirimler nedeniyle vergi
ziyaı oluşup oluşmayacağı da belirsizdir. Bize göre bu durumda olanlar için
vergi ziyaının doğmamış sayılması gerekir.
Diğer yandan artırılan nakit sermayenin teşvik belgeli yatırımlarda mı yoksa
işletmenin başka harcamalarında mı kullanıldığının nasıl tespit edileceği ve
harcama tutarlarına bağlı olarak zamansal kıst esasının mı uygulanacağı yoksa
yıllık olarak tek bir indirim oranının mı uygulanacağı da cevaplandırılması
gereken bir husustur. Örneğin, 2015 yılının Temmuz ayında 10.000.000 TL
nakit sermaye artırımı yapıp aynı ayda bu sermaye taahhütlerinin tamamının
yerine getirildiği halka açık olmayan bir şirketin, bu tutarın 2.000.000 TL’sini
Ağustos 2015’te, 5.000.000 TL’sini ise Aralık 2015’te teşvik belgeli yatırımlar
için kullandığını, kalan kısmını ise yıl sonu itibariyle henüz kullanmadığını
varsaydığımızda, bu şirketin 2.000.000 TL için 6 aylık %75, 5.000.000 TL için 5
aylık %50 ve 1 aylık %75, harcanmayan 3.000.000 için se 6 aylık %50 mi
uygulayacağı, yoksa yıl sonu itibariyle harcanmış olan 7.000.000 TL’na 6 aylık
%75, harcanmayan 3.000.000 TL ye ise 6 aylık %50 oranının mı uygulanacağı
belirsizdir. Tüm bu hususların yayımlanacak bir tebliğ ile açıklığa
kavuşturulması gerekmektedir.
3. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi
uyarınca uygulanacak bu indirim oranı;
3.1.

Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye,
organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticari, zirai veya
serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kar payı, kira, lisans ücreti,
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3.2.

menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye
şirketleri için %0
Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı
ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için %0

3.3.

Artırılan nakit sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan
veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı
olmak üzere %0,

3.4.

Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi
yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0

3.5.

9.3.2015 tarihinden, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci
fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1.7.2015 tarihine kadar olan
dönemde sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan
sermaye tutarına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0
olarak uygulanacaktır.
Bakanlar Kurulu’nun yukarıdaki 3.3. maddesinde belirtilen
düzenlemenin, tek bir nakit sermaye artışı ile birbirine iştirak eden
birden fazla şirketin mükerreren indirimden yararlanmasını
engellemeye veya bir şirkette sermaye artışı teşvik edilmişken onun
başka şirketlerde borç olarak kullanılmasının önüne geçmeye,
yukarıdaki 3.5. maddede belirtilen düzenlemenin ise, Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 10/1-ı maddesinde yer alan düzenlemeden haberdar
olduktan sonra, maddenin yürürlüğe gireceği 1.7.2015 tarihinden önce
sermaye azaltıp, maddenin yürürlüğe gireceği tarihten sonra sermaye
artırımı yapacaklara karşı bir önlem olarak yapıldığı anlaşılmakla
beraber, maddede yer alan yetkinin bu düzenlemeleri yapmaya yeterli
olmadığı, bu nedenle iptale açık olduğunu belirtmek isteriz.

4. Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-ı maddesinde zaten belirtilmesine rağmen,
mezkur Kararname’de finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet
gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüslerinin bu indirimden
yararlanamayacağı tekraren belirtilmiştir.
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5. Yine Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10/1-ı maddesinde zaten belirtilmesine
rağmen, Kararnamede, sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık
devirlerinden kaynaklananlar dahil olmak üzere, sermaye şirketlerinin
birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer
alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da
ortaklar veya Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 12. Maddesi kapsamında ortaklarla
ilişkili kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen
sermaye artırımlarının indirim hesaplamasında dikkate alınmayacağı tekraren
belirtilmiştir. Ancak 2015/048 sayılı Sirkülerimizde de belirttiğimiz üzere,
devir ve bölünmeler için getirilen bu kısıtlamanın, sadece devir ve bölünme
vesilesiyle yapılan sermaye artışları için geçerli olduğunu, devralınan veya
bölünen kurumdan gelen devirden önce hak edilmiş indirim haklarından ise
devralan kurumda yararlanılabileceğini düşünüyoruz.
Saygılarımızla.
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